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Protokoll 
For møte i faggruppen for hygiene og smittestoffer 

Dato: 31.10.2022, kl. 10.00 
Sted: Teams møte 
Møteleder: Danica Grahek-Ogden 

Deltakere  

Fra Faggruppe for hygiene og smittestoffer: Olaug Taran Skjerdal (leder), Eystein Skjerve, 
Morten Tryland, Marina Aspholm, Trond Møretrø, Truls Nesbakken, Lucy Robertson, Yngvild 
Wasteson  

Forfall: Solveig Jore, Mette Myrmel 

Fra sekretariatet til VKM: Danica Grahek-Ogden, Barbara Bukhvalova 

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Danica Grahek-Ogden ønsket velkommen til møte, ingen erklærte seg inhabile i saker som 
skal behandles på møte. 

Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 

Godkjent uten endringer. 

Saker som skal behandles på møtet 

Selvinitiering - oppdatering av vurdering av Echinococcus multilocularis i fastlands Norge  

Utkast til mandat for vurdering er blitt diskutert og ferdigstilt. 

Vedtak: Utkast til mandatet sendes til videre behandling i ledergruppen i VKM og i 
Mattilsynet. 

Prioner i slakterislam 
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VKM har fått utkast til bestilling fra Mattilsynet og faggruppen har diskutert utkastet med 
tanke på situasjon med TSE/BSE i Norge. 

Vedtak: Utkast til mandatet sendes til videre behandling i Mattilsynet. 

Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte 

Ingen saker 

Status for øvrige saker i faggruppen  

Ingen saker 

Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen 

Artikkel om risikorangering av smittestoffer  

Utkast til artikkel ble sendt til referee som har foreslått en annen måte å beregne rangering 
på for å undersøke interesse for samarbeid. Hvis det ikke er interesse for felles artikkel 
endres fokus av artikkel og den foreslår publisert i International Journal of Food 
Microbiology.  

Vedtak: Neste utkast legges frem til faggruppen i slutten av november og kommentarer og 
bidrag legges inn i løpet av høsten/vinteren. 

Orientering fra prosjektgrupper eller lignende 

Ingen saker 

Saker til hovedkomiteen 

Ingen saker 

Møter o.a. av felles interesse 

Ingen 
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Eventuelt 

Ingen saker 

Nye møtedatoer 

Neste møte er 30. november.  
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